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 Rita Cunha

A
criação, em Barce-
los, de um espaço 
autónomo total-
mente dedicado à 

investigação, transferên-
cia de tecnologia, incuba-
ção de empresas de base 
tecnológica e academia 
de formação com e pa-
ra empresas é um dos 
objetivos prioritários do 
Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave (IPCA) 
anunciado ontem pela 
sua presidente.

Maria José Fernandes, 
que falava na cerimónia 
de abertura do ano leti-
vo - a qual contou com 
a presença do primeiro 
ministro António Costa 
-, referiu que este desejo 
vem no seguimento dos 
resultados de investiga-
ção obtidos nos últimos 
tempos e que irá permi-
tir «intensificar a ativida-
de de I&D, com mais e 
melhor integração entre 
educação, investigação e 
inovação e uma maior ar-
ticulação com as empre-
sas, o tecido produtivo e 
a administração pública».

Segundo a presiden-
te, a criação deste novo 
espaço conta com o «to-
tal apoio» do ministro 
da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, Ma-
nuel Heitor (que ontem 
não pôde estar presente 
na cerimónia por estar 
infetado com covid-19), 
bem como do município 
de Barcelos para a aqui-
sição do terreno.

Um outro desafio des-
tacado por Maria José Fer-
nandes é o da «melhoria 
das infraestruturas para 
apoio ao ensino, a inves-

tigação e aos estudantes. 
Nesse sentido, serão con-
cretizados projetos com 
os municípios nos quais 
o IPCA tem campi. Em 
Barcelos, por exemplo, es-
tá previsto que, «em dois 
anos», a Escola Superior 
de Design já esteja no cen-
tro da cidade no novo es-
paço reabilitado pelo mu-

nicípio», o que «permitirá 
aproximar mais os estu-
dantes da cidade». 

Alargar o espaço físi-
co do campus do IPCA, 
que deverá atingir os 10 
hectares, é outro desses 
projetos. Esta expansão 
irá permitir, para além 
da construção do CRIC, 
construir a «tão necessá-

Maria José Fernandes aproveitou a presença do Primeiro Ministro para dar nota de alguns projetos e necessidades

ria» residência académi-
ca e criar infraestruturas 
para a prática desporti-
va. «Os estudantes do IP-
CA são prejudicados face 
aos demais pela falta des-
tas infraestruturas tão im-
portantes na sua vivência 
académica saudável. Es-
tamos certos, sr. Primei-
ro Ministro, de que com 

Ontem, foi inaugurado no IPCA o 
M-Factory Lab, um laboratório industrial 
para a formação em contexto prático 
nas áreas da mecatrónica, mecânica, 
robótica, maquinação e gestão industrial.

inauguração

IPCA quer criar espaço autónomo dedicado
à investigação e transferência de tecnologia

presidente do instituto politécnico deu nota de vários projetos a serem concretizados nos próximos anos
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Região O investimento público 
no IPCA é um bom 
investimento
para a sociedade.

o apoio do sr. presiden-
te da Câmara Municipal 
de Barcelos e do governo 
estes desafios serão uma 
realidade a curto prazo», 
vincou a presidente da 
instituição.

Reforçar e expandir a 
internacionalização da 
formação superior e das 
atividades de I&D foi um 

outro desafio enumerado 
por Maria José Fernandes 
que, aqui, destacou o au-
mento «exponencial» do 
número de estudantes es-
trangeiros a frequenta-
rem os cursos do IPCA, 
bem como em progra-
mas de mobilidade. In-
tensificar esta presença 
da instituição de ensino 
superior no campo in-
ternacional, «seja através 
do ensino e formação, se-
ja através dos projetos de 
I&D, é a estratégia defi-
nida para 2021.

Num outro âmbito, o 
IPCA pretende ainda au-
mentar a sua oferta for-
mativa em estreita arti-
culação com a evolução 
da sociedade e as neces-
sidades do tecido empre-
sarial. Por isso, até 2022, 
«deverá aumentar a ofer-
ta na área da hotelaria e 
turismo a funcionar na 
Escola-Hotel em Guima-
rães», vincou.

A responsável terminou 
com outros dois desafios 
que não se referem a in-
vestimento. Um deles é a 
mudança de designação 
para universidades poli-
técnicas e a aprovação da 
lei que permita aos Poli-
técnicos oferecer cursos 
de doutoramento. O ou-
tro refere-se ao financia-
mento público do IPCA, 
para o qual pediu a An-
tónio Costa uma «aten-
ção especial» já que se en-
contra «sub-avaliado». «O 
investimento público no 
IPCA é um bom investi-
mento para a sociedade», 
disse, dando nota de um 
estudo segundo o qual um 
euro investido no IPCA 
tem um retorno de cin-
co euros para a sociedade.

Crescimento acima de 100% 
em dez anos de atividade

Neste ano letivo que agora arranca, o IPCA rece-
berá cerca de dois mil novos estudantes, os quais 
se vêm juntar a uma comunidade que, em 2020, 
ultrapassa a fasquia dos 5.500 alunos.
Estes números significam que, no corrente ano, o 
IPCA registará um crescimento superior a 100% em 
dez anos de atividade. Trata-se, para a presidente 
da instituição, de um «marcador inédito em todo 
o sistema de ensino superior».

Para Maria José Fernandes, este crescimento «sim-
boliza a marca de referência que o IPCA tem hoje, 
na região e no país, quer em termos da qualidade 
do seu ensino, da qualificação do corpo docente, 
das excelentes condições em termos de equipa-
mentos e infraestruturas e do crescimento da sua 
investigação». «O IPCA é hoje uma instituição de 
referência muito procurada pelos novos estudan-
tes», disse, salientando ainda o «forte aproveita-
mento» de fundos europeus e investimento pró-
prio de cerca de seis milhões de euros em espaços 
letivos e de investigação.
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António Costa realça papel da educação 
e qualificação para enfrentar a crise

 Rita Cunha

O
Primeiro Ministro 
salientou ontem a 
importância da edu-
cação e da qualifica-

ção profissional para en-
frentar a crise e aumentar 
a competitividade do país.

Na cerimónia inaugural 
do ano letivo, que decor-
reu no IPCA, em Barce-
los, António Costa come-
çou por enaltecer o papel 
do ensino politécnico no 
contexto do ensino supe-
rior e, no caso particu-
lar do IPCA, o facto de 
se tratar de «um exemplo 
da excelência da investi-
gação e do ensino que é 
ministrado nos seus di-
versos polos».

«O ensino superior po-
litécnico tem um papel 
absolutamente determi-
nante como agente do de-
senvolvimento regional, 
na capacidade de formar 
para aumentar o nosso 
potencial produtivo e, se 
nós queremos ser cada vez 
mais competitivos, temos 

ipca destacado como exemplo de excelência da investigação e do ensino ministrado nos seus polos

O Primeiro Ministro visitou algumas salas de aulas no campus de Barcelos do IPCA
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de insistir na educação e 
formação», disse.

Considerando que este 
ano letivo é «especial» por 
todo o contexto pandémi-
co que o país e o mundo 
atravessa, António Costa 
não quis deixar de agra-
decer às instituições de 
ensino superior o facto 
de, não obstante as limi-
tações que existem, te-
rem optado por retomar 
o ensino presencial, em-
bora por vezes intercala-
do com o misto.

Isto porque, sublinhou, 
«é absolutamente essen-
cial que o país não pare a 
aguardar pelo fim da pan-
demia». «A pandemia um 
dia vai terminar, mas há 
mais vida para além de-
la e esse futuro constrói-
-se hoje e, em particu-
lar, no que diz respeito 
à formação, nós não po-
demos sacrificar esta ge-
ração com a redução no 
seu processo de aprendi-
zagem», considerou.

O Primeiro Ministro 
destacou ainda o aumen-

to registado este ano de 
entrada de alunos no en-
sino superior «num ano 
de tanta incerteza». Para 
Costa, «este aumento é a 
maior prova de confiança 
que as famílias têm no fu-
turo do país» e «um sinal 
de que, não obstante toda 
esta incerteza, ninguém 
tem dúvidas» que se de-
ve investir na educação».

Para o responsável, um 
dos «fatores essenciais» 
para o aumento da resi-
liência passa por aumen-
tarmos «o nosso potencial 
produtivo». Para tal «pre-

cisamos de mais e me-
lhores qualificações e da 
sua integração no tecido 
empresarial», bem como 
«reforçar o investimen-
to em ciência, investiga-
ção e inovação». Um es-
forço que não é exclusivo 
do ensino universitário, 
envolvendo também os 
politécnicos.

Adiantou  ainda que «o 
tecido empresarial neces-
sita de ser capaz de esta-
belecer parcerias para po-
dermos ser nós a valorizar 
o muito conhecimento já 
desenvolvido e que nos 
pode permitir subir na 
cadeia de valor interna-
cional, indispensável pa-
ra podermos ter empresas 
mais produtivas e capazes 
de criar mais empreegos 
qualificados».

Para o Primeiro Minis-
tro, o país tem de apostar 
num «jogo de soma cole-
tiva», que começa no in-
vestimento na qualifica-
ção, passa por empresas 
mais produtivas e redun-
da em melhores salários.

«Temos de investir cada 
vez mais na educação (…). 
O maior défice estrutural 
do país ao longo de déca-
das, ou mesmo de sécu-
los, é o défice do conheci-
mento e qualificação dos 
recursos humanos. É es-
se o défice que temos de 
vencer», acentuou.

António Costa afirmou 
a ambição de ver Portu-
gal sair desta crise «mais 
forte do que estava em fe-
vereiro», antes da chega-
da da pandemia ao país, e 
sublinhou que os recur-
sos da União Europeia 
serão «um forte acelera-
dor» do desenvolvimento 
estrutural do país e não 
uma «aspirina» para ali-
viar momentaneamente 
das dores de cabeça dos 
portugueses.

«Este tem de ser o gran-
de desafio neste Progra-
ma de Recuperação e Re-
siliência: vencer esta crise 
e sair dela mais fortes», 
enfatizou, apelando a 
que «ninguém baixe os 
braços».

António Costa 
"escapa" a 
manifestantes 
contra linha 
em Perelhal 

A visita de Antó-
nio Costa ao IPCA 
ficou marcada por 
uma manifestação 
que contou com  a 
participação de cerca 
de 30 habitantes de 
Perelhal que lutam 
contra a passagem, 
pela freguesia, de 
uma linha de mui-
to alta tensão.

O presidente da 
Junta de Freguesia 
de Perelhal, Fernan-
do Miranda, expli-
cou que o objetivo 
foi o de «sensibili-
zar» o Primeiro Mi-
nistro para os «efei-
tos nefastos» que a 
linha terá para a fre-
guesia, a manter-se 
o atual traçado.

«O corredor pre-
visto provoca mui-
tos danos económi-
cos, passa a rasgar as 
habitações e a roçar 
locais previstos para 
a construção de uma 
creche e de um cen-
tro de dia», alertou 
o autarca.

"Perelhal pede: 
Façam o estudo", "Es-
tudem a alternativa" 
e "400 mil volts fora 
das habitações" eram 
algumas das men-
sagens que podiam 
ser lidas nas tarjas 
exibidas.

Recorde-se que 
freguesia já avançou 
com uma providên-
cia cautelar, no Tri-
bunal Administrati-
vo e Fiscal de Braga, 
que foi aceite, estan-
do, neste momento, 
suspensos os traba-
lhos de instalação da 
linha.

Apesar da tenta-
tiva de serem vistos 
pelo Primeiro Mi-
nistro, António Cos-
ta não entrou pela 
porta onde estavam 
os manifestantes e, 
à saída do Instituto 
Politécnico, também 
não contactou com 
os mesmos.

A pandemia um 
dia vai terminar, 
mas há vida para 
além dela e esse 
futuro constrói-
-se hoje (...). 
Não podemos 
sacrificar 
esta geração, 
considerou.
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Minho recebe 353 milhões 
do Orçamento do Estado 

IPCA quer criar espaço 
dedicado à investigação 

BRAGA P.03-04

Priscos espera 
por dinheiro 
para projeto 
de inserção 
de reclusos

JOÃO HENRIQUES 
QUER COLOCAR 
O VITÓRIA
NO LUGAR 
QUE MERECE

D. Jorge aponta 
pandemia como mote 
para revitalizar devoção 
aos fiéis defuntos
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